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As cooperativas de consumo, enquanto se encontrarem descoordenadas, não poderão empreender
uma vasta obra de emancipação
económica do Povo, criando um
sector cooperativo na economia do
País. Por «sector cooperativo» designamos nós uma série de instit u i ç õ e s cooperativas coordenadas
p l o j a s d i s t r i b u i d o r a s , oficinas,
granjas, organismos de crédito, residências, escolas, casas de espectáculos, etc.) que permitam a cada
indivíduo satisfazer as principais
necessidades dele próprio e da sua
família (alimentação, vestuário, habitação, mobília, crédito, etc.) recorrendo o menos possível a instituições capitalistas e lucrativistas,
e aplicando o mais possível o princípio fraterno do auxílio mútuo, essencialmente pacífico e independente do estado.
P o r é m , uma ' vez u n i d a s as
cooperativas em Federação, adquirirem capacidade financeira suficiente para comprarem directamente aos produtores, dispensando os
grandes intermediários, que tanto
|concorrem no nosso País para o encarecimento de todas as coisas;
para tentarem elas próprias a produção, realizando esta segundo um
plano geral (planificação económica) ; para construírem os edifícios onde os cooperadores habitem,
para criarem o seu banco cooperativo ; para auxiliarem os lavradores
a unirem-se em cooperativas de
transacções em comum; etc. etc.
Nada disto se poderá fazer enquanto as cooperativas se conservarem dispersas; tudo isso se
poderá fazer como obra da Federação das cooperativas. Ora, um p r i meiro passo para essa Federação
f o i a fundação da Unicoope. É uma
união abastecedora de um certo número de cooperativas, que ambiciona constituir um modesto início
para a f u t u r a federação de todas
elas. Vê-se assim a importância
que esta iniciativa poderá assumir,
se souber caminhar com muita prudência e atrair a simpatia e a cola-
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boração de um grande número cie
trabalhadores. Destes depende que
o 19 de Dezembro de 1955, em que
f o i fundada a Unicoope, venha a
ser um data importante na história
do Povo português.

A UMCGBWE

DEZEMBRO

e n d e r e ç a m às Direcções das Associações
Cooperativas,

Comissões

Femininas

e

Culturais, e a todos os cooperadores sinceros votos de um Novo Ano progressivo,
e

agradecem

as

saudações

que

lhes

dirigiram.
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P o r DESIDÉRIO C O S T A
A 19 de Dezembro faz anos a U N I C O O P E .

havido

defeitos de a c t u a ç ã o

perativista português.

arreigou firme convição a dentro de

São passados sete anos desde a f u n d a ç ã o
federal das cooperativas,

é

dizê-lo,

dela

orientação;

mas,

da sociedade

justo

e

Dia histórico a assinalar no movimento coo-

ainda

se

não
todas

as cooperativas.
Parte

de-

dos

fundadores,

substituídos, por posterior e normal eleição

fivo no

de novos militantes nas direcções das coope-

tanto

quanto

possível

foram

a

e a iniciar a instituição de sector coopercpaís,

cooperativas,

detinham

delegacia

nosso

das

que

dicada a fomentar a colaboração entre estas

independente e seguro dos seus próprios des-

rativas e não tem sido possível à

tinos.

da

Mesmo dotados todos do maior entusiasmo
não seria possível
em

sete

anos;

firmar objectivos

menos

apenas

ainda verificando-se

falhas de entusiasmo numa ou noutra cooperativa, geradoras de quebras de firmeza na

frequência
palmente,

no

Boletim

de

Dezembro

ao anunciarmos a constituição da

«A União Abastecedora está para as cooperativas como estas para os seus associados» .
não satisfará completamente

missão sem a cooperação
rigentes

com

requerida, o conhecimento

a

não

a convicção

do que será

capaz

mento cooperativo em Portugal.
hoje

não está

a

ser

enviado

o

Boletim Cooperativista directamente a casa
dos cooperadores e este é um problema a
encarar quanto antes, de modo a intensificar

UNICOOPE:

«Ela

direcção

destes,

de vir a valer e a representar para o moviAinda

Escreveríamos

levar junto

só do que já vale a U N I C O O P E mas, princi-

caminhada.
de 1955,

UNICOOPE

sendo

das

a sua

dedicada dos di-

cooperativas — cooperação

e

junto de todos o conhecimenfo da e x t e n s ã o
que ao movimento poderá advir da actividade
da

UNICOOPE.
T a m b é m há que estabelecer nas coopera-

tivas o preceito de anualmente elegerem em
Assembleia Geral ou nomearem em Corpos

compreensão de que a actividade da União

Gerentes, um ou dois elementos

Cooperativa resultará mais benéfica na me-

delegados à U N I C O O P E , ainda que a coope-

dida

rativa

em

que

transacções.
a

coragem

esclarecidas
pequenas

crescer o

Há que
de
e

vencer
de

volume

das

compreendê-lo
resistências

suas
e

menos

prescindir por vezes

vantagens

momentâneas,

de não desfavorecer o interesse
Decorridos sete anos,

ter

a

pala-

ponsabilidade, mas temos de confessar que,
dado o número de cooperativas já associadas,
muito mais já deveriamos ter feito. É certo
que temos enfrentado dificuldades ambientes — haja em vista o que se passa com o
insuficiência

bacalhau; temos

lutado

de

mesmo

meios;

terá

delegados

tores. Eles reuniriam com as suas direcções,

U N I C O O P E , já demanda peso e muita res-

com

Em cada cooperativa, a estes

fim

tante se fez, c o m e ç a a ser grande a nossa

do

qualquer

cargo na gerência dela.
deveria ser conferida a categoria de direc-

vras se tornam oportunas e necessárias. Bas-

abastecimento

desempenhando

seus

de

colectivo».

ainda estas

não esteja

para

leriam por missão tomar conhecimento
síduo

do exercício

da actividade da

asUNI-

COOPE as opiniões e as críticas da cooperativa

representada e

indicariam

quais

as

transacções em que esta mais estaria interessada.

Com

promoveriam

a

direcção

reuniões

de

da

UNICOOPE

cooperativas

in-

teressadas cm determinadas transacções normais ou cíclicas.
A l é m da Comissão de Gerência, com estes
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Cooperativismo Nortenho

por A l b e r t o Alves C a r n e i r o

Ao completar 65 anos da sua existência a direcção da Cooperativa Humanitária de Todas as Classes de Consumo,
Produção e Construção, levou a efeito
na sua sede social à Rua Ciríaco Cardoso,
a Lordelo do Ouro, uma sessão comemorativa que se tornou brilhante e entusiástica dada a numerosa presença dos
seus associados e familiares.
Para o efeito da realização daquele
acto, a direcção que é presidida pelo dinâmico e considerado dirigente cooperativista, nosso amigo Joaquim Fernandes
Vasconcelos, aproveitou o último domingo
do mês de Outubro, findo, tendo dirigido
convites especiais aos elementos do movimento cooperativista desta parte do País,
Eugénio Mota e José de Castro, para
dissertarem, na sessão, sobre a acção,
vantagens e desenvolvimento da causa
económica-social que tão devotamente
servem.
Eugénio Mota, que dias antes tinha
regressado da sua última viagem de
estudo ao estrangeiro, tendo visitado
nessa sua missão, Israel, falou demoradamente sobre os fundamentos e origem
do movimento cooperativo, sua posição
actual no mundo, mormente em Portugal
e perspectivas futuras.
Resultou, das considerações do orador
ouvidas com a maior atenção pela numerosa assistência, uma magnífica e proveitosa lição sobre os fins tão inteligentemente estudados e tratados.
O outro orador — José de Castro, historiou, habilmente, a constituição da Sociedade Cooperativa em festa, transportando as suas afirmações aos trabalhos
iniciais e valiosos da sua organização,
apontando o clima social e político da
época que permitiu o aparecimento desta
e de outras simpáticas e úteis realizações,
estruturalmente baseadas em altos conceitos sociais.
Dirigiu, por f i m , um vibrante apelo
aos sócios da Cooperativa no sentido de
apoiarem, decididamente, a Direcção e a
respectiva Comissão de obras, no seu
louvável e alto empreendimento já iniciado, a construção da nova sede social.
Largos aplausos premiaram os oradores no final das suas admiráveis prelecções.
O sr. eng." Aureliano Capelo Veloso,
que na sua qualidade de Presidente da
mesa da Assembleia geral da Sociedade,
dirigiu a sessão, deu esta por encerrada
após ter afirmado a sua gratidão, alta
estima e perfeita concordância com as
magníficas lições pronunciadas pelos oradores.
Dirigiu depois um convite às pessoas
presentes para o acompanhar numa rápida
VISITA ÀS OBRAS DA NOVA SEDE.
— BOLETIM
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Aceite o mesmo, todos se encaminharam para o local onde, de futuro, os sócios da Cooperativa de Lordelo do Ouro
encontrarão, devidamente instalados, todos os serviços criados pela sua Instituição.
Distante, um pouco, da sede antiga,
os visitantes foram, ao chegar, surpreendidos com uma parte da construção já
deveras adiantada, embora, o que não é
para estranhar, na sua forma grosseira
de vim grande bloco de cimento, imperfeito ainda, incapaz, portanto, de demonstrar a objectividade da obra projectada.
Por parte de eivado número de associados foram dirigidas diferentes mas
naturais e sensatas perguntas sobre, não
só o andamento e o estado actual da
construção como ainda o da sua aparência e concretização funcional, tendo a
Direcção e os membros da Comissão de
Obras, dada a ausência forçada do respectivo arquitecto sr. Silva Vieira prestado os esclarecimentos solicitadòs.
Trata-se, como acima se diz, de uma
construção arrojada, grandiosa mesmo,
com características sem igual na cidade
do Porto.
Será, no futuro, um imóvel que irá
despertar a atenção e a curiosidade dos
estudiosos em tal matéria, e terá como
natural repercussão um movimento de
grande simpatia e admiração pelo esforço
dado por todos os elementos, que dirigentes ou não, que auxiliaram e contribuíram eficaz e valiosamente, para uma
obra que ficará, como sucedeu em tempos idos e em outras iniciativas, a vincar
um momento excepcional de elevada dedicação, nítida compreensão e um exemplar amor próprio para com os princípios, sempre sãos, do Cooperativismo.
Evidentemente as maiores honras e o
melhor quinhão de glória pertencerão aos
associados da Instituição que na presente
ocasião estão a corresponder, de forma
notável, ao apelo, sério e honesto, que
lhes foi feito pelos homens que assumiram a simpática iniciativa de dar, a
todos e até à população da laboriosa freguesia de Lordelo do Ouro, uma realização que muito os há-de enobrecer.
Embora um pouco tarde, a chegada
daquele arquitecto às obras contribuiu
para melhor ser compreendida a sua ideia
os objectivos dos seus estudos, concluindo
nós, por descobrir que, resultantes destes,
a construção se destina a um edifício
meramente funcional, adaptado, perfeitamente, aos fins em vista, havendo' a
louvável preocupação de não ser criados
problemas graves de encargos às administrações futuras da Sociedade, na conservação do grande imóvel.
Estudadas a vida activa e as condi-

ções actuais e as próximas futuras das
secções comerciais da Cooperativa, sua
acção social e cultural, foi baseado nesse
conjunto de previstas realidades, com noções aproveitadas de prováveis experiências, que surgiu a Obra na qual não faltará luz natural em todas as dependências amplas e bem delineadas, com vistas
admiráveis, encantadoras e magníficas
que se colhem de um bem situado terreno.
Estão, portanto, de parabéns, os cooperativistas, nossos bons amigos de Lordelo do Ouro.
Prosseguir é o dever que se impõe.

Artesanato c E x p o r t a ç ã o
Transcrevemos, com prazer, o seguintA
artigo publicado no N.° 136, do FUNDEXPORT — Boletim Semanal de Informações do Fundo de Fomento de Exportação 7 de Outubro de 1962, sob o título
acima:
Nestas colunas, por mais de uma vez,
tem sido tratada a defesa do artesanato
português e o seu aperfeiçoamento pela
organização de cooperativas que adquiram as matérias primas em condições
favoráveis e coloquem os produtos fabricados no mercado interno e externo,
destruindo assim o lucro desmedido de
intermediários gananciosos, e até mesmo
que interfiram no apetrechamento dos
artesãos.
Também j á se manifestou aqui a opinião de que os cegos-produtores deviam
estar organizados em cooperativas.
.
É com prazer, portanto, que transcre"
vemos o artigo do Fundexport, esperando
que esta voz mais forte e mais autorizada
do que a nossa seja ouvida.
Pensamos, no entanto, que se os asilos
e reformatories e outros estabelecimentos
semelhantes enveredarem pelo artesanato
devem também recorrer à organização
cooperativa, não só como meio de defesa
comercial, como também para aproveitar
a sua força educativa.
«Nesta série de breves apontamentos
que vimos pondo à consideração dos nossos leitores, quase que não temos feito
referência aos tipos de ARTESANATO
que j á se encontram organizados, ou em
vias de organização, ou que são produzidos por empresas já de tipo mais ou menos industrial como, por exmplo, os bordados da Madeira e dos Açores, obras
de prata e filigramas, os vidros, as porcelanas, algumas cerâmicas e pouco mais.
Ocupámo-nos, quase exclusivamente, do
Cont. p. 5

Antol©gIsi Pedsag-égicsa
Eduardo Claparède, grande psicólogo
e pedagogo suíço, nasceu a 2/t de Março
de 1873 e faleceu a 29 de Outubro
de 19/fO. Teve cátedra na Universidade
de Genebra e foi um dos fundadores e
animadores do Instituto das Ciências da
educação «Jean Jacques Rousseau». São
notáveis e muitos conhecidos os seus trabalhos sobre a psicologia da criança e a
sua educação, reunidos no volume intitulado «Psych.ologie de Vènfant et pédagogie expérimcntale» em 1901, e ((Ueducation fonctionelle em 1931.
Eduardo Claparède trouxe novas luzes
à génese e à função do ((interesse» e do
((jogo (o brincar)» com efeitos sobre a
educação infantil.
Servindo-se da clareza de linguagem
e da naturalíssimo, lógica que lhe eram
pecidiares, abriu Claparède belos horizontes à educação. Partidário e ideólogo propidsor da escola activa, satisfatória da natureza infantil, que J. Dewey
P>i América igualmente defendia com brilho, em cada um dos seus erabalhos e lições demonstrava a necessidade biológica,
espiritual e pedagógica de se aproveita- .
rem os instintos e disposições das crianças a-fim de se não perturbar e sim auxiliar, o desenvolvimento
infantil.
O

EDUARDO CLAPAREDE

um «palpável», um «rasgável, — e não
um corpo composto de partes diversamente reunidas. Estas partes só muito
mais tarde serão por ele distinguidas.
De começo o objecto apenas é percebido
in toto. A percepção, de facto, assim como
toda a nossa actividade mental, é comandada pelo nosso interesse; nós apercebemo-nos das coisas segundo o modo por
que mais nos interessa apercebê-las em
dado momento. Contemplando uma árvore vê-la-emos diferentemente de se a
olharmos como um passeante ou como
um botânico. No primeiro caso a nossa
visão será global, no segundo analítica.
A nossa percepção só é analítica quando
temos interesse em analisar. Ora, a
criança, de começo não se interessa senão
pelo objecto em bloco, considerado como
uma massa colorida mais ou menos extensa, mais ou menos estravagante, que
precisa, para poder ser apanhada ou até
considerada, tais e tais movimentos de
braços e de cabeça.

Os detalhes deixá-la-ão indiferente
como nos deixam indiferentes os detalhes
de uma locomotiva, de que nos temos
apenas de livrar para não sermos esmagados.
Este fenómeno da «visão de conjunto»,
da percepção da fisionomia geral das
coisas é tão marcante nas crianças que
merece um nome especial. Eu propus que
se lhe aplicasse o de SINCRETISMO, sob
o qual Renan designa esta «primeira
vista, geral, compreensiva mas obscura,
inexacta» onde «tudo está amontoado
sem distinção», e que é a visão do homem
primitivo. Notemos de passagem que esta
percepção sincrética e confusa do todo
nada têm de comum com a percepção do
complexo. Dissemos antes que o espírito
procede do simples para o complxo; ora,
o facto de a criança perceber o todo antes de perceber as partes não destrói esta
afirmação. Para ela, com efeito, não senCont. p. 9

INTERESSE

Nos primeiros tempos da vida nós vemos a criança interessar-se por tudo que
lhe impressiona os sentidos: contempla
atentamente o cortinado do berço, uma
sombra que treme no tecto, etc. Interessa-se igualmente pelos seus próprios
movimentos, desde que estes lhe permitam atingir as coisas que a rodeiam. O
que, numa palavra, caracteriza este primeiro período é o interesse pelo dado,
pelo envolvimento imediato, de que íajzem parte o corpo e os membros da
p.riança, os quais ela trata como objectos
estranhos que é preciso aprender a manejar.
O interesse do bebé não incide sobre
os objectos considerados por eles próprios,
ou quanto aos seus caracteres intrínsecos,
mas sim sobre os objectos considerados
matéria de exercício para as suas adaptações motrizes. O objecto para ele é
unicamente um «chupável», um «visível»,
«um seguível da vista», um «tomável»,

O o

o

página
das
cooperadores
C l n c o e n t o e dois

ALICE JORGE — ((Rapariga no cais» — litografia a .? cores — editada
pela ((Gravura» — Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses
BOLETIM
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Antevisão do nascimento da Cooperativa Ajudense
Cultivando sentimentos de puro
amor fraterno, preparamos o regime dà igualdade cooperativa.
ANTÓNIO

SÉRGIO

Faz no próximo mês de Janeiro de
19C3, no seu primeiro dia, 52 anos que
nasceu numa modesta casinha abarracada, coberta de telhas simples e de chapas zincadas, na Calçada da Boa-Hora,
em Lisboa, a Cooperativa de Consumo
Fraternidade Operária Ajudense.
Considerada de utilidade pública por
Portaria de 11 de Outubro de 1924 esta
Cooperativa tem prestado inestimáveis
serviços aos seus numerosos associados.
Fundada por Lourenço, do Õ, Manuel
Francisco Rocha da S i l v a , Eduardo
do Aguilar dos Santos, Manuel da Silva,
Abílio Pereira, Eduardo Francisco da
Silva, João Augusto, Francisco do Rio,
João Paes, António José Augusto, António Ramos, Pedro Martins da Silva e
João Fernandes, a Cooperativa Ajudense
é um dos mais fortes baluartes do cooperativismo português.
Os seus fundadores — os grandes pioneiros desta bela o b r a — j á lá estão,
quase todos eles, a descansar na sua última morada e quando nos lembramos
deles fazemo-lo com profunda emoção.
É que nós sabemos quanto sacrifício
foi preciso fazer-se para aqueles grandes
homens porem de pé uma casa de trabalhadores e para trabalhadores, uma casa
que os livrasse, a eles e a outros homens,
do mercantilismo que tantos prejuízos
tem causado às classes laboriosas.
Como conseguiram, afinal, aqueles pioneiros pôr de pé a Cooperativa Ajudense?
A história é simples mas impressionante.
Logo que tiveram a sua primeira reunião, em casa de Lourenço do Ó, para
organizarem uma Cooperativa de consumo receberam uma desagradável decepção; não tinham dinheiro para tal
empreendimento e sem dinheiro o sonho
daqueles homens não se podia realizar.
Olharam uns para os outros e disseram:— «aonde vamos arranjar dinheiro»? — «Aonde»?
A fé vence todos os obstáculos e é com
fé que os cooperadores pensam na realização da sua sonhada obi'a.
Não há dinheiro? Mas que importa
isso?
A Cooperativa há-de nascer e o dinheiro há-de aparecer.
O que fizeram eles então?
Só isto. Um enpenhou o relógio, outro
a máquina de costura, outro a corrente
de ouro e outros de todos os utensílios
que puderam dispor.
Com o produto dos valores empenhados, aqueles homens decidiram entrar
com a maior rapidez na materialização
do seu sonho.
4 — BOLETIM
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por M a n u e l C l e m e n t e dos A n j o s (<la C.oopei-aliva A j u d e n s e )

Afagam paternalmente nas suas mãos
as moedas da esperança.
Acariciam-nas como se elas fossem as
faces mimosas dum filho querido.
Os olhos daqueles cooperadores brilham
de contentamento, de bem justificada satisfação.
Já têm dinheiro!
É verdade, já têm dinheiro!
Estabelecem, logo a seguir, como j á
se disse, o seu plano de trabalho.
«Precisamos duma sede», dizem.
«Sem ela não podemos edificar a nossa
Cooperativa».
Mas aonde há-de ser? — E como se
arranjará?
Grande dificuldade a vencer e que, felizmente, foi vencida.
Por alvitre de alguns cooperadores a
sede ficou localizada, como se refere no
princípio desta crónica, numa modesta
casinha situada na Calçada da Boa-Hora.

n

Mas — diziam eles — «que importava
o trabalho, atendendo à beleza da obra
criada?»
«Que importava»?
«Para a frente», diziam todos!
Era o espírito da cooperação a operar
os seus prodígios.
Aqueles corações pulsam intensamente;
aqueles olhares b r i l h a m de contentamento, como o brilho das estrelas no
firmamento.
Aquelas vontades mantinham-se unidas
e firmes como imperturbáveis montanhas.
Enfim, aqueles cooperadores tiveram
sempre fé na vitória e a vitória chegou!
E foi assim que nasceu a Cooperativa
Ajudense.
Se os fundadores desta Cooperativa
não tivessem e s p í r i t o de cooperação
nada poderiam fazer e nós apresentamos a todos os cooperativistas este belo
exemplo.
é

f
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Edifício

sede e furgoneta

Após tudo ultimado com os interessados; dum lado o proprietário da casinha
e do outro lado os cooperadores e o nascimento da Cooperativa era um facto
consumado.
Por isso todos eles ficaram contentes.
Diziam — «a casinha é nossa, bem nossa
e adquirida com — o nosso dinheiro».!
Mas é preciso mais coisas ainda; apetrechos vários e mercadorias para serem
distribuídas pelos sócios.
Com entusiasmo, com persistência e
muito trabalho tudo arranjaram.
A alegria de todos eles era, pois, contagiante !
Tinham arranjado a sede, as mercadorias, os apetrechos mais necessários,
enfim tudo o que era preciso e tinham
dinheiro, aquele d i n h e i r o que operava
maravilhas e que saltava de mão em
mão como pirilampos em noite escura!
E, assim, os pioneiros venceram todas
as dificuldades que se lhes depararam.
Trabalharam heroicamente durante
horas, dias, meses e anos.

da

Ajudense

J á sabemos de forma irrefutável quie^
a cooperação leal é a única maneira de
se vencerem intransponíveis obstáculos e
é dentro da cooperação que se conseguem
resolver os mais difíceis problemas.
A Cooperativa Ajudense foi feita por
cooperadores e se eles não tivessem espírito de cooperação não seriam capazes
de dar finalidade a tão bela obra.
A cooperação não admite discussões
estéreis, quer tudo certo, tudo justo.
A cooperação não é mais que uma
comunhão de pensamentos sádios, por
isso, dignificantes entre os cooperadores
e que, portanto, não se identifica com a
impostura, com a iniquidade e a mentira.
Foi, pois, a cooperação uma pedra
mestra que fez erguer a Cooperativa
Ajudense.
E os seus pioneiros deram aos vindouros uma grande lição.
E é esta lição que nós devemos decorar
para bem do movimento cooperativista
português.

Artesanato e E x p o r t a ç ã o
Cont. p. 3
caso directo do ARTESANATO RURAL,
ou seja, aquele que é produzido pelo artesão isolado, ou por um pequeno grupo de
artesãos, na maior parte dos casos localizados em pequenas vilas ou em aldeias,
e cuja ARTE é exercida, praticamente,
sem haver recurso a «máquinas» que não
sejam o primitivo «tear», o primitivo
«torno» para trabalhar a argila ou a
madeira, a velha «forja» e a velha «bigorna», ou outras quejandas.
Tratando-se de actividades que se exercem, pode dizer-se, «no campo», haverá
quem pretenda contrariar a sua regeneração e progresso, pretendendo também
atribuir-lhes implicações quanto à abundância de mão-de-obra para a realização dos trabalhos agrícolas. Convirá,
pois, que se esclareça que, aqui como uma
«força económica» que não pode despre^^ar-se, o seu progresso em nada prejudica
^P>s actividades agrícolas. Bem pelo contrário ; o acréscimo de dinheiros nas
aldeias só provoca maior procura de
produtos da terra. No norte, onde a pulverização da propriedade dificilmente
permite o emprego de máquinas — a não
ser por virtude das «cooperativas de produtores» — pulula uma densidade demográfica excessiva e que normalmente se
«descongestiona» pelo fenómeno da emigração. No sul, de densidade rarefeita,
a extensão da terra permite perfeitamente o recurso à maquinaria. — J á aqui
tivemos ocasião de referir que nos Estados Unidos, graças ao trabalho das máquinas, dois ou três homens bastam ao
cultivo duma centena de hectares. A agricultura sueca também já não está longe
de atingir esse nível. — Mas, ainda que
a agricultura não venha a «intensificar-se» — hipótese de c o n s e q u ê n c i a s le^ ^ . a i s ! — a verdade é que durante muitos
meses do ano a mão-de-obra «desaproveitada» pode «criar riqueza» trabalhando na produção artesanal, libertando-a
assim da frequência à taberna, das consequências desta frequência e do pesadelo
do «fiado». As actividades artesanais,
além de todas as outras vantagens que
oferecem, exerceriam uma acção altamente moralizadora da vida rural, travando ao mesmo tempo a rarefacção demográfica provocada pelo moderno fenómeno do « urbotropismo» ou «urbofilia»
e, até, da emigração propriamente dita.
Quando, numa outra série de notas,
aqui falámos da imprescindibilidade de
«fortalecimento» do mercado interno, para
incremento das exportações, tivemos ocasião de lembrar que, mais do que tudo,
importa fazer crescer a capacidade aquisitiva rural que, por enquanto, se mantém em nível marginal. A esse propósito,
recordámos que as actividades artesanais poderiam concorrer, em grande medida, para fortalecer o «mercado rural».
Quando os artesãos dum centro regional

A
se encontrassem reunidos em uma «cooperativa», além da vantagem de poder
defender o «justo valor» da sua produção, defendendo-se do poli-intermediarismo, poderiam «comprar mais barato»,
donde se operaria um notável aumento
das suas possibilidades aquisitivas. J á
há muito tempo que o Papa Pio X I I proclamou: «a pequena e a média propriedade, na agricultura, no artesanato e nos
ofícios, no comércio e na indústria, devem ser garantidas e promovidas, assegurando-se-lhes as vantagens da grande
empresa por meio de uniões cooperativas».
Antes de fechar estes comentários, em
que se tentou focar certos aspectos do
artesanato rural, directa ou indirectamente relacionados com as potencialidades latentes de aumento de exportações, desejamos ainda lembrar o papel
que as actividades artesanais podem desempenhar como a p r o v e i t a m e n t o
de mão-de-obra, mais ou menos fisicamente apta, existente em reformaórios,
asilos, etc, utilizado não só entre nós
como também em quase todos os países
evoluídos. No caso de reformatórios, casas de reclusão, colónias penais, etc., a
mão-de-obra dos internados é, por via
de regra, aproveitada na sua totalidade
para a execução de trabalhos dos mais
diversos ofícios, como carpinteiros, marceneiros, serralheiros, pedreiros, estucadores, canalizadores, ferreiros, torneiros, soldadores, pintores, encadernadores, tipógrafos, etc., etc. No caso de
reclusas, estas executam trabalhos de
costureira, bordadora, trabalhos caseiros
diversos, etc., etc. Uns e outras, encontram-se sempre ocupados e produzindo
qualquer coisa útil, para si e para a
sociedade. Relacionando estas actividades
com o ARTESANATO —e já se podem
apontar notáveis casos de utilização desta
mão-de-obra ou de habilidade artesanal,
na produção de mobiliário e de magníficas tapeçarias, por exemplo — só importaria rever se não teria mais valor
económico desviar uma parte dessa força
produtora, digamos a mais habilidosa, dos
simples ofícios para algumas actividades
artesanais que produzissem maior rendimento, para sustento de determinadas
despesas inerentes à natureza da instituição, e concorrendo também para aumento das exportações. Outro aspecto,
certamente também digno de interesse,
seria o aproveitamento da mão-de-obra
desperdiçada, de vadios e de mendigos,
em actividades criadas «ad hoc» para
tal f i m . A própria mão-de-obra e habilidade manual dos cegos é também aproveitada, com duplo f i m humanitário, em
trabalhos artesanais, como entrançados
de verga e doutros materiais. Porque,
pode afirmar-se, para cada indivíduo por
muito diminuído que seja, existe sempre
um trabalho artesanal em que esse indivíduo pode produzir riqueza».

UNICOOPE
f a z sete anos
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delegados formariam Comissões de Relações
e Propaganda a quem incumbia chamar ao
convívio cooperativista alguma mais arredia
e a tarefa de intensificar a acção de propaganda

do

cooperativismo

e

de

cultura

geral e cooperativista dos cooperadores

em

colaboração com as Comissões Culturais das
Cooperativas.
Detendo a faculdade

de conhecerem

de

perto o trabalho e os problemas da UN1C O O P E , destes dariam conhecimento cs suas
Direcções, esclarecendo assim os novos dirigentes

em

que

medida

os

interesses

da

U N I C O O P E e s t ã o ligados aos da Cooperativa
e deste modo contribuindo para sanear as
citadas

«resistências

menos

provindas de directores ou

esclarecidas»

de

funcionários

da cooperativa.
Tomariam t a m b é m o cuidado de favorecer e intensificar as compras da cooperativa
na

UNICOOPE,

completando

a

missão

pracista e poderiam a t é t o r n á - l o

do

prescindí-

vel se a tanto chegasse a eficiência das suas
tarefas.
Em suma, pugnariam junto das cooperativas

pela

unidade

do

movimento

através

da U N I C O O P E e junto desta representariam
as suas cooperativas

dela

proprietárias.

A frequência das ligações entre a
COOPE

e

as

cooperativas,

e

UNI-

entre

estas,

advinda da actividade destes delegados f a voreceriam o conhecimento da U N I C O O P E e
o interesse por ela. Este intensificaria o movimento económico e da i n t e n s i f i c a ç ã o resultaria

uma

prestação

mais

eficiente

de serviços

e

mais

variada

às cooperativas.

E que imensa gama, de trabalhos há que
explorar

quanto

a

prestação

de

serviços.

Seja a montagem ou aquisição de unidades
produtoras,
assistência

seja

a

prestação

gratuita

de

jurídica, de informação e assis-

tência técnica

desde a montagem ou aper-

f e i ç o a m e n t o das suas escritas à melhoria dos
mais variados serviços e a t é à prestação de
assistência financeira que ainda hoje tem a
UNICOOPE

de

solicitar

das

cooperativas.

São vastas e incomensuráveis as perspectivas.
É certo que será através da e x t e n s ã o , da
intensidade e da eficiência dos serviços que
se

arreigará

a

convicção

na

UNICOOPE.

E é de convicção que nos mostramos carecidos. Criêmo-la por iniciativa própria e na
medida em que a dotarmos de capacidade
para o cabal cumprimento

da missão

que

presidiu ao intento dos fundadores.
Cultivemos
gresso

da

a convicção

UNICOOPE

é

de
do

que

o pro-

interesse

das

cooperativas; é dever dos cooperadores. Que
estes tenham presente que a U N I Ã O C O O P E R A T I V A A B A S T E C E D O R A é a natural extensão das suas Cooperativas, é o laço
união

do Movimento

Cooperativista

guês.
DESIDÉRIO C O S T A
BOLETIM

de

Portu-

COOPERATIVISTA

OUVINDO . . .
a miais a n t i g a C o o p e r a t i v a ele P o r t u g a l
A CAIXA

ECONÓMICA

Uma coincidência de circunstâncias
como eram, entre outras, a comemoração
dos seus 86 anos de vida-facto ímpar no
nosso país — e a inauguração de novas
instalações, impunha-nos começar pela
velha «Caixa Económica Operária». E foi
o que fizemos, esclarecendo, desde já,
que as «novas instalações» mais não são
que as velhas... mas grandemente restauradas, ampliadas, embelezadas, com um
sentido notável de simplicidade e bom
gosto aplicado às velhas coisas. Vale a
pena vê-las, estas novas instalações, alugadas durante vários anos a uma estação de Radiodifusão e, agora, recuperadas.
Foi na sala da Direcção, ampla, sóbria
e agradável que tivemos o prazer de falar com os membros da Direcção Srs. José
Diogo Guerreiro Júnior, Presidente, Fernando Sarmento Mineiro, secretário, José
Pinheiro da Fonseca, tesoureiro, Domingos da Cunha Miguel, Dâmaso Teixeira
Sequeira Lemos, José Maria Florentino
de Matos e Nuno Alves Carreira bem
como o presidente do Conselho Fiscal
Sr. José Júlio Graça.
... E saiu a primeira bola: Que nos dizem sobre o estado de saúde da vossa
cooperativa, económica e socialmente f a lando?
RESPOSTA: Economicamente, tem o seu
orçamento equilibrado. É verdade, porém, que as obras da sede endividaram
a cooperativa em mais de 100 contos, mas
não é menos verdade que o pagamento
dessa dívida se f a r á em condições tão
favoráveis que só num grau muito baixo
prejudicarão o orçamento habitual da
Cooperativa.
Do ponto de vista social, verifica-se um
surto de interesse dos associados pela sua
cooperativa, interesse que as iniciativas
das Direcções souberam despertar, sendo
de destacar, entre elas, a aquisição de
um aparelho de televisão.
PERGUNTA:
Têm Comissão Cultural?
RESPOSTA:
Temos uma, reorganizada
agora, com vontade de trabalhar e planos
interessantes j á em execução, embora modestos, como é de obrigação para quem
não tem dinheiro...
PERGUNTA:
Têm já, ou tencionam
adoptar as novas técnicas de embalagem,
e venda?
RESPOSTA:
Por intermédio da Comissão dirigente do estabelecimento, a Direcção fez um estudo acerca do pré-empacotamento mercê do qual resolveu adoptá-lo, mas só parcialmente, devendo
entrar em funcionamento no princípio do
próximo ano. Segundo esse estudo, o
saco de plástico, que é mais higiénico e
mais apresentável, sai mais barato à
cooperativa que o saco de papel, sendo,
também, mais vantajoso para o consumidor por ser mais leve. Assim, por
G — BOLETIM
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exemplo, o comprador de açúcar, levando
menos peso de embalagem, leva mais
açúcar, logicamente. Por outro lado, a
mesma Comissão vai empreender uma
campanha junto dos sócios para que consumam da Cooperativa. E, por enquanto,
não se pode i r mais longe....
PERGUNTA:
Sabem que a UNICOOPE
atravessa uma crise de consumo, de capital e de pessoal voluntário? Melhor dizendo, as cooperativas não consomem o
que deviam, algumas não realizaram
ainda o seu capital, e continua a ser
crónica a falta de colaboração nos trabalhos de rotina da UNICOOPE, o que
resulta numa sobrecarga para os que lá
estão há muitos anos a trabalhar.
RESPOSTA:
A «Caixa» é uma das cooperativas que não só contribuíram para
a fundação da UNICOOPE como desde
os seus primeiros passos a têm ajudado
com gente e dinheiro. Não só pagou a
sua quota de capital como não tem levantado os seus suprimentos, que continuam ao serviço da UNICOOPE. Isto
apesar de ser, financeiramente, uma das
mais fracas. Em determinada altura, cedeu, mesmo, a sua sede para armazém
provisório da UNICOOPE.
Porque, enfim, compreendemos que sem
o auxílio das cooperativas filiadas, ela
nunca atingirá o lugar que poderá e deverá atingir.
Contudo, manda a verdade que se diga
que existem carências que nos obrigam a
não consumir tudo o que poderíamos consumir do nosso Armazém Cooperativo:
Algumas vezes a UNICOOPE não tem
todos os produtos de que necessitamos.
Outras vezes, somos forçados a manter
certos fornecedores, que nos garantem
o fornecimento de alguns produtos essenciais. Um exemplo concreto: O bacalhau.
No dia em que a UNICOOPE dispuzer
de todos o bacalhau de que necessita e
que lhe não é fornecido, passaremos a
consumir tudo, ou quase tudo, de lá. Outro exemplo concreto: A falta de sêmeas.
No aspecto da colaboração humana,
devemos notar que, há largos anos, o
nosso delegodo, Desidério Costa, presta
o seu concurso à UNICOOPE duma forma
tão intensa e persistente que ele é, hoje,
mais da UNICOOPE que da «Caixa»...
embora presida à sua Assembleia Geral.
Contudo, é nossa intenção nomear mais
um delegado, não só para estabelecer
uma ligação mais constante entre nós
e a UNICOOPE como, também, para
cooperar no seu funcionamento.
PERGUNTA:
Concordam com a orientação geral da UNICOOPE?
RESPOSTA:
Absolutamente.
PERGUNTA:
Não poderia a «Caixa»
depositar o seu dinheiro, ao juro de 3 %,
em vez de o depositar nos Bancos?
RESPOSTA:
A pergunta é embaraçosa

e complexa. Como sabe, isso envolve, entre outras a obrigatoriedade, para a
UNICOOPE, de possuir um mínimo exigível de reservas financeiras destinadas
a grantir a pronta satisfação de qualquer
pedido de numerário. Estará a U N I COOPE em tais condições?
PERGUNTA:
Concordaria a Direcção da
«Caixa» com uma subordinação progressiva das cooperativas ao princípio duma
organização unitária ou federativa?
RESPOSTA: Sem dúvida. Isso seria uma
obra notável, já que existe um desligamento entre as cooperativas, de possibilidades económicas e humanas tão diferentes, e que podiam entreajudar-se e
não o fazem.
PERGUNTA:
No âmbito dessa colaboração e entreajuda, o que diriam a uma
assistência técnica de membros de outras^
cooperativas cuja experiência os c o t a s s á ^
como especializados no auto-serviço e na
pré-embalagem?
RESPOSTA:
Receberíamos de muito boa
vontade e, até, com entusiasmo, essa colaboração, pois achamos a ideia muito interessante.
PERGUNTA:
Concordam com a orientação geral do «Boletim»?
RESPOSTA: Absolutamente.
PERGUNTA:
E quanto à sua organização e feitura?
RESPOSTA:
Achamos que a apresentação anterior era muito mais interessante.
PERGUNTA:
Estão satisfeitos quanto
ao noticiário respeitante às cooperativas?
Na nossa opinião, e segundo uma velha
resolução, todas as cooperativas deviam
ter um correspondente que enviasse para
o «BOLETIM» o noticiário interessante
da sua cooperativa. Isso, duma maneira
geral, nunca se fez. Porque não o fa
a «Caixa»? Não concorda?
RESPOSTA:
Quanto à primeira pergunta achamos que é subsidiária da primeira, pelo que — não lhe responderemos.
Quanto à segunda, diremos que não é
por falta de concordância que não temos
um correspondente do «BOLETIM». Isso
não se fez, como não se fazem outras
coisas, pela razão de que não há quem
as faça. Contudo, prometemos fazer o
possível para remediar a situação.
PERGUNTA:
Sabemos que algumas cooperativas não enviam os «Boletins» aos
seus associados, porque, entre outras razões, se situa a dificuldade de de os endereçar, selar, etc.. Ora, a UNICOOPE
encarrega-se de tudo isso mediante o
pagamento da respectiva franquia, desde
que a cooperativa requisite um exemplar
por cada sócio. Não quereria a «Caixa»
utilizar-se deste serviço vantajoso?
RESPOSTA:
Evidentemente, se estivéssemos em condições económicas de faCont. p. 11

Breve diálogo na Piedense
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Tenho a impressão que ainda não nos
compreendeu, amigo. A nossa pretensão
não é a de divulgar conhecimentos. Somos mais ambiciosos, mais tremendamente ambiciosos; queremos cultivar as
pessoas. Note que sublinhei a palavra
cultivar.
Como proceder? Ah, amigo! Aqui as
opiniões são as mais diversas. Destaco
duas, adaptando uma imagem de António Sérgio. Ei-la:
Um oleiro concebeu em sua mente um
certo ideal de pote. Como concretizá-lo?
Foi simples; tendo barro e um torno, o
oleiro começou a modelá-lo. Em breve o
pote era uma realidade.
Um pedagogo, que estando próximo,
assistia ao trabalho do oleiro, cogitou:
«eis como devo fazer na minha profissão.
Concebo um certo ideal de homem e concretizo-o da mesma forma. A escola ser-me-à o torno e os alunos ser-me-ão o
barro».
0 amigo compreendeu? Claro que sim.
Todos nós compreendemos tal imagem,
pois ela está-nos marcada a fogo nas
carnes. Todos (quase todos) fomos vítimas de tão violenta pedagogia.
A outra? Ah, sim, a imagem do outro
processo pedagógico. Ei-la:
Um jardineiro tinha um punhado de
sementes e queria que elas se transformassem nas mais belas flores. Que fez
o jardineiro? Lançou as sementes à terra,
esforçando-se por criar condições propícias ao seu desenvolvimento.

mos ser jardineiros e não oleiros. Queremos cultivar o nosso canteiro o melhor
que pudermos e soubermos. É isso possível? Se é, meu caro, se é. Por duas razões: uma a qualidade da semente, outra
a do terreno; terreno cooperativo amigo,
o melhor terreno para as melhores sementes. Eu entendo-me com estas sementes, meu caro. Sinto-as latejantes de
vida. Compreendo-as e elas compreendem-me. E sabe porquê? Porque também
sou uma semente latejante de vida, pois
com elas vibro em uníssono num mesmo
entusiasmo. Há comunicação, compreende? E olhe que não são necessárias muitas palavras para tal. Uma dessas sementes (das melhores) passa por mim
e cumprimenta-me do seguinte modo:
«como está sr. Carvalho, meu rapaz?»
«Compreende» «este meu rapaz»? Tal expressão comove-me sempre, amigo. Aqui
há comunhão entre nós, pois estamos

Ah, que de violência está o mundo
cheio, amigo! Os nossos pais são quase
sempre os nossos maiores carrascos. Carrascos bem intencionados, claro. Mas
sabe que de boas intenções... É o ditado
não é?
No Curso de Cultura Geral, que, como
sabe funciona nesta Cooperativa, quere-

vem concentrar-se todos os esforços pára
encontrar novos leitores. Se os dirigentes
das Cooperativa menosprezarem a utilidade do seu jornal como instrumento de
formação dos associados, como meio de
desenvolver as associações, ele nunca poderá, ajudá-los, como é necessário, na
sua acção dirigente.

grávidos de um mesmo ideal. E olhe que
não importa as idades, pois que alguns
tendo deixado a mocidade um pouco
atrás, (mocidade biológica) mantém contudo uma vibrante mocidade anímica,
isto é, uma alma segregadora dos mais
fortes entusiasmos. Vá lá a gente compreender a psico-fisiologia. Sim, é que
a psico-fisiologia diz-nos que a psique
(alma) decai com o organismo. Portanto
só nos resta acreditar num milagre: o
milagre cooperativo, que fortalece as almas de tal modo, que nada há que as
corrompa.
Mas dizia eu que no Curso de Cultura
Geral queríamos ser jardineiros e não
oleiros. E jardineiros para quê? Para
que todas estas sementes encontrem condições propícias para a germinação.
Como disse as sementes são boas, o terCont. p. 12

O Boletim c o n f i a nos novos
dirigentes das Cooperativas

Quando este número do Boletim chegar aos seus leitores, estamos muito
próximos do início de um novo ano, facto
este que no movimento cooperativo deixa
Ora aconteceu que um outro pedagogo de ser banal, porque coincide com a enassistindo ao labor do jardineiro disso trada em actividade das novas Direcções.
para os seus botões: «eis como devo
Falamos de novas Direcções, sem perexercer a minha profissão. Cada aluno
trás em si um conjunto de virtualidades dermos de vista que muitos dos actuais
que convém desenvolver ao máximo. Para dirigentes continuam a servir as suas
tanto, para que ele desabroche plena- cooperativas com a experiência adquirida
^knente, tenho de fazer o mesmo que o e a dedicação até agora demonstrada.
^*jardineiro: proporcionar-lhe um ambiente
Quem tem a responsabilidade da publiadequado (dentro e fora da escola) para cação do Boletim Cooperativista, e bem
que tal desiderato seja atingido».
assim todos os amigos deste jornal, atriCompreendeu também? Esplêndido. E buem, no entanto, justificada importâncomo é pai já agora uma pergunta: cia à entrada nas fileiras dirigentes dos
comporta-se o amigo como oleiro ou como novos quadros.
Que pensam estes do «Boletim Coopejardineiro perante seus filhos? Nunca
pensou no assunto, claro. Deixe-me di- rativista»? Da sua missão no movimento
zer-lhe que a maioria dos pais são olei- cooperativo português? Da sua acção
ros. Está a ver como é, não é verdade? actual? De como pode ele ajudar as DiAgarram nos filhos, como se de barro recções das Cooperativas nas tarefas
fossem, e amassam-nos bem, assim, (veja difíceis e de tão grande responsabilidade?
as minhas mãos) de um lado para o ouNa verdade, o desenvolvimento do Botro; a seguir cortam bocado aqui bocado letim depende inteiramente das posições
acolá, até começarem a surgir as feições que a seu respeito tomem as Direcções
idealizadas. (Tu hás-de ser engenheiro das Cooperativas. Estas são os seus cene tu médico!).
tros principais de distribuição e onde de-

As Cooperativas de 1963 não serão já
as cooperativas de 1900 e não poderão
continuar a ser as Cooperativas de 1950.
A Cooperativa, como centro local e familiar, contentando-se em servir bem os
que nela se encontram e querem continuar, os que nela consomem, e desinteressando-se dos que a rodeiam, é uma
forma ultrapassada de associacionismo
de consumo, que não permanecerá por
muito tempo. O comércio privado, dispondo de armazéns de livre serviço, baixando os preços, expondo embalagens
atraentes que fazem comprar com os
olhos, e com a sua organização, reduzi-las-à a nada ou a quase nada.
As Cooperativas são forçadas a desenvolver-se, a aumentar o seu movimento de mercadorias, a unir-se entre
si e a colaborar mais intensamente com
a UNICOOPE e com a NORTECOOPE
para poderem, no futuro, dar aos consumidores as mesmas vantagens do comércio progressivo. E é nisto que o Boletim
Cooperativista constinua ferramenta de
grande poder a formar, a esclarecer, a
criar a ambição de mais e melhor e a
indicar aos cooperadores o caminho que
é indispensável seguir.
Confiamos sinceramente que os novos
dirigentes das Cooperativas compreendam
que a ajuda do Boletim é imprescindível
e que se impõe colaborar com ele de modo
que a sua acção se exerça junto de todos
e dos consumidores mais próximos.
Novos dirigentes têm de significar sempre continuidade e progresso.
BOLETIM
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O desenvolvimento r u r a l dos indígenas e o movimento Cooperativo
( T r a b a l h o apresentado ao I Congresso A g r á r i o de M o ç a m b i q u e em 1962) nor IIOMEIfiO FEIUUÍVSIO - E n g e n h e i r o A g r ó n o m o

1)

EQUILI- tem de ser construída. Devemos portanto procurar que o desenvolvimento
O desenvolvimento deve processar-se do geral se processe de molde a que todas
Homem para o Homem, abrangendo to- as raças em presença venham a dispor
dos os sectores da vida humana — social, das mesmas potencialidades económicas,
económico e técnico. Preocuparmo-nos possibilitando assim a redução progresapenas com um sector isolado é condenar siva,, até ao desaparecimento, das asside antemão ao insucesse a nossa inicia- metrias existentes.
Isto exige, além de iguais potencialitiva; o desenvolvimento social condiciona
o desenvolvimento técnico e económico e dades, que os problemas respeitantes ao
vice-versa. Por esta razão a evolução desenvolvimento dos elementos populacioequilibrada de todos estes sectores deve nais mais atrasados tenham prioridade
constituir preocupação obrigatória e do- absoluta, de forma a que este possa prominante de todo o plano e programa de cessar-se em ritmo mais acelerado que
o dos elementos j á mais evoluídos, única
desenvolvimento.
No caso específico no nosso meio rural forma de se alcançar o desejado nivelaultramarino, além deste equilíbrio a que mento.
podemos chamar interno, por ter de
INTERNAexistir no seio da própria comunidade 3) PONTO DE VISTA
CIONAL
a evoluir, outro equilíbrio há, a que podemos chamar externo. Este constitui
Num mundo ávido de oportunidades
salvaguarda do futuro e deve encarar-se
para perturbar a nossa fraterna convisob um duplo ponto de vista provincial e
vência com o negro, será loucura permiinternacional.
tir que os autóctones do nosso ultramar
2) PONTO DE VISTA
PROVINCIAL tenham, ou pensem que têm, um nível
de vida e um ritmo de desenvolvimento
A realidade da vida moçambicana é inferiores aos das populações dos países
caracterizada pela assimetria de desen- negros que se dizem independentes. É
volvimento existente em todos os sectores pois necessário que o nosso negro saiba
de actividade humana ou, se quisermos, e sinta das reais vantagens mútuas repela duplicidade de aspectos verificada sultantes da íntima fusão das nossas
em cada um desses sectores.
civilizações, traduzida na existência de
Esta assimetria pode esquematizar-se um nível de vida decente e em contínuo
muito sumariamente da seguinte forma: progresso para todos os elementos da sociedade plurirracial assim formada. Sem
SECTOR SOCIAL
isto creio que o sonho de uma indepenI — Grupo de elevado nível de vida e dência, tomada sempre no sentido de
vida fácil, instilado nos seus cérebros
baixa proliferação.
I I — Grupo de baixo nível de vida e pelos messias da «libertação africana»,
encontrará neles um campo de fácil e
elevada proliferação.
fértil desenvolvimento.
SECTOR ECONÓMICO
Resumindo o exposto podemos dizer
I — Grupo integrado na economia do- que o desenvolvimento rural dos autócminante — a economia de mercado tones do nosso ultramar deve obedecer
a um duplo equilíbrio — interno e ex— dirigida para o exterior.
I I — Grupo integrado numa economia terno.
O equilíbrio interno deve processar-se
primitiva, visando a auto-sufipor uma evolução equilibrada das estruciência.
turas sociais, técnicas e económicas.
No equilíbrio externo temos de consiSECTOR TÉCNICO
derar dois aspectos:
I — Grupo dispondo dos modernos
Provincial — visando evitar a manumeios de produção.
I I — Grupo desconhecendo e sem pos- tenção e a intensificação de uma assimesibilidades de adquirir por si, os tria da vida da Província, tanto mais
perigosa quanto a cada sector por ela
modernos meios de produção.
definido correspondem etnias diferentes.
Esta cisão da sociedade em dois grupos
Internacional — tendo por f i m não pertão nitidamente separados é sempre de
que o nível de vida e o ritmo de desenresultados funestos, muito principalmente
volvimento sejam inferiores aos dos resquando cada um dos grupos assim catantes povos negros.
racterizados pertence a raças diferentes.
Para passar deste estado de coisas à
4) A AGRICULTURA
COMO BASE
desordem social necessário apenas se
DO
DESENVOLVIMENTO
torna que, além do momento propício,
surja o «leader» das promessas fáceis.
Um desenvolvimento equilibrado da
Reza a Constituição da UNESCO que nossa população nativa tem de ser alia guerra começa na mente dos homens cerçado na vida agrícola, actividade a
razão pela qual é também aí que a paz que se dedica a maioria esmagadora dos
8—
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negros moçambicanos. Pensar na industrialização como principal factor de desenvolvimento é caminho perigoso enquanto a agricultura se mantiver no
estado de atraso e estagnação que a caracteriza actualmente; tal caminho apenas serviria para acentuar as assimetrias
existentes. A industrialização apenas se
impõe, como medida imediata, nas regiões super-povoadas, como meio de absorpção dos excedentes demográficos.
Entre nós os investimentos a realizar
no sector agrícola devem ter prioridade,
pois além de beneficiarem a maioria da
população, criam também boas condições
à expansão do mercado interno para produtos manufacturados, ou seja, para a
industrialização racional e consequente
melhoria das condições gerais de vida.
De acordo com o exposto, o primeiro
passo para o desenvolvimento será a f i xação do agricultor itinerante onde ainda,
exista, ou seja na maioria das regiõe.1
moçambicanas.
A fixação não pode, porém, realizar-se
apenas no espaço; estabelecer o negro
em dada área — sem alterar prof lindamente a sua mentalidade e sem modificar
as suas práticas culturais dentro do
aconselhável — é transformar uma exploração equilibrada do solo numa exploração «mineira», depradadora da sua potencialidade agrícola.
Ao pensarmos na fixação temos de
encarar todos os problemas que lhe são
inerentes e dos quais sobressaem os que
respeitam à posse da terra, ao alojamento, à assistência médica, à educação
rural e à assistência técnica. Esta última
deve referir-se tanto ao que respeita à
produção como ao que respeita à comercialização dos produtos agrícolas.
A fixação em dada área, só por sL
poderá ter interesse disciplinar ou polif
ciai mas é falha de interesse humano e,
por isso mesmo, só com íntima revolta
poderá vir a ser aceite.
5)

A TRADIÇÃO
ACÇÃO DE

COMO BASE DA
DESENVOLVIMENTO

Como salienta Noel Drogat, antes de
modificar necessário se torna convencer.
Tal atitude exige um conhecimento tão
perfeito quanto possível das sociedades
que vão sofrer a acção de desenvolvimento, que deve apoiar-se sobre as estruturas tradicionais segundo as quais os
nativos organizaram toda a sua vida
social, cultural e económica.
As modificações que sucessivamente
venham a ser consideradas desejáveis,
serão introduzidas lentamente e à medida que o negro, tomando consciência
das suas necessidades e responsabilidades, as deseje e esteja disposto ao esforço pessoal para, com a nossa ajuda,
Cont. p. 10

Antologia Pedagógica
Cont. p. 3
do o todo uma reunião de partes mas ao
contrário um bloco, uma unidade, i r do
simples para o complexo é ascender do
todo à parte. Esta observação é importante sob o ponto de vista educativo: o
que é simples para nós não é, ipso facto,
simples para a criança; evitemos julgar
a percepção da criança segundo a medida da nossa de adultos, e fazê-la marchar do complexo para o simples tratando
as matérias por uma ordem que, para
nós (que temos já efectuado o trabalho
de análise) representa i r do simples para
o complexo.
É este contra-senso que se comete no
ensino da leitura; certamente para uma
pessoa que já tem o mecanismo da linguagem escrita, a letra é mais simples
que a sílaba e a sílaba mais simples que
a palavra. Mas o mesmo se não dá com
^^a. criança que, pela primeira vez vê um
^^.exto escrito. Para esta, a palavra, ou
mesmo a frase forma um desenho cuja
fisionomia geral a cativa mais que o desenho das letras isoladas as quais, em
conjunto, ela não distingue perfeitamente; e por isso é frequentemente vantajoso ensinar a ler às crianças começando pelas palavras em vez de começar
pelas letras isoladas.
É sobretudo durante o primeiro ano de
vida que se torna dominante este inteteresse pelos caracteres perceptivos do
objecto , pela sua configuração exterior.
Sem dúvida que muito tempo ainda a
criança abrirá olhos de espanto para as
coisas que a rodeiam, mas o apetite perceptivo depresssa se aliará a outros interesses — o interesse glóssico, como seja
o de saber o nome das coisas, ou o intelectual, como seja o de saber os porquê...

car ou de assimilar palavras, tal como
tem a necessidade de assimilar fósforo
ou de fabricar neurones. E assim vemos
as crianças encarniçar-se a armazenar
palavras, locuções, modos de dizer, sem
mesmo os compreender. A palavra serve-lhe de explicação e de justificação.
Vendo, por exemplo, sobre uma mesa um
utensílio desconhecido ele pergunta o que
é, e se lhe respondem: «uma tenaz», satisfaz-se. A sua curiosidade não vai além
da designação das coisas.
Ama a palavra pela palavra. Ter
aprendido uma palavra nova encanta-a.
Durante um certo período torna-se mesmo
num furor; é a caça às palavras; a
criança faz colecção delas; quando descobre uma inédita arvora-a em triunfo.
Enche a boca de palavras como mais
tarde encherá as algibeiras de tudo quanto apanhe no chão. É sobre as palavras
que ela aplica primeiramente o seu instinto coleccionador.
O senhor Bébé porá de tempos a tempos em revista o que tem no seu «armazém de palavras». De manhã ouvimo-lo,
em seu leito, nesse trabalho... Repete palavras, põe-nas de enfiada, fazendo com
elas trapalhadas deliciosas, revira-as,
brinca com elas e parece encantar-se
com o simples facto de as possuir e de
as fazer soar, tal como o avarento que,
fechado num quarto, se regala com o
soído dos escudos entre os seus dedos.

O f i m desta espécie de paixão glóssica
concebe-se sem custo. Pense-se na grande
quantidade de palavras e de formas de
dizer que a criança tem de aprender numa
idade em que a sua atenção voluntária é
relativamente fraca, se existe! e em que
nenhum sistema de classificação lógica
a pode ainda ajudar na sua enorme tarefa. Só o prazer que lhe proporciona a
audição de palavras a pode excitar de
modo
a reter aquelas que ouve pronunciar
^INTERESSES
GLÓSSICOS
aquelas que reteve até que lhe fiquem
Desde o segundo ano que surge, de definitivamente gravadas na memória.
facto, um novo interesse que irá açambarcar o espírito da criança durante um PARA QUE SERVE A
INFÂNCIA
longo período: é o interesse pela linguagem, pelas palavras. Tempos antes desta
Para que serve a infância?
época já a criança faz ouvir um encanA infância serve para jogar (brincar)
tador chilrear de sílabas, mas não é se- e imitar. Não é por falta de experiência
não a partir do décimo ou do décimo se- que uma criança, é uma criança, é porgundo mês que ela começa a atribuir que ela tem uma natural necessidade de
sentido a qualquer delas.
adquirir essa experiência. Não é por não
Não temos que falar aqui da iniciação ser crescida que a criança é pequena,
da linguagem nem dos problemas psico- infantil, mas porque um instinto secreto
genéticos que ela levantam. Notemos só a leva a fazer tudo quanto é preciso para
com que interesse, com que prazer a se tornar grande. Ora, j á vimos que esta
criança empreende a colossal tarefa que tendência instintiva para o desenvolvié proposta às suas forças: aprender a mento se manifesta pelo jogo (brincar)
falar. Nada haverá que nos mostre me- e a imitação.
lhor de que perseverante esforço é capaz
A actividade juvenil, a mentalidade inum ser que cumpre um trabalho em que fantil, fixemo-lo bem, não é de modo netem o seu interesse empenhado!
nhum uma necessária consequência da
O nosso cérebro é constituído de modo simples insuficiência da experiência ou
que, a um dado momento do seu desen- do desenvolvimento, segundo a opinião
volvimento, sente a necessidade de fabri- vulgar. A insuficiência das funções não

basta de modo nenhuma para criar o
tipo infantil. Uma vaca, por exemplo, é
certamente muito insuficiente quando a
reflexão e a virtudes sociais, não sendo,
no entanto, infantil. O que torna um ser
infantil (uma criança) não é o facto de
ele ignorar, é o facto de ele desejar saber,
de ele tender a ir além no seu desenvolvimento. A vitelinha é uma criança-vaca,
porque tende a tornar-se vaca; mas a
vaca não é uma criança-humana (a despeito da sua insuficiência em relação à
mentalidade do homem) porque ela não
acusa nenhuma tendência para vir a ser
homem. Eu, que não sou músico, não me
considero uma criança na arte do piano
ou da harpa porque não me inclino minimamente para vir a ser pianista nem
harpista (a esse respeito não sou nada,
nem sequer uma criança) ; pelo contrário,
um aluno do Conservatório, que não tenha acabado os seus estudos, será uma
criança ou um jovem da música porque
tem o desejo de se desenvolver nela ainda
mais.
É próprio da criança, não ser um insuficiente mas sim um candidato.
Compreendemos agora porque é que
as espécies animais cujo período de infância se alonga têm sido protegidas no
decurso da sua evolução: é que essas espécies animais eram aquelas que atingiam, de facto, mais alto desenvolvimento.
Quanto mais longa é a infância mais
aumenta o período de plasticidade durante o qual o animal brinca, imita, experimenta, quer dizer, multiplica as suas
possibilidades de acção e enriquece com
o fruto da sua experiência individual o
muito fraco capital que lhe transmitiu a
hereditariedade.
A idade adulta é a cristalização, a petrificação; a infância tem por f i m fazer
recuar o mais possível esse momento em
que o ser, perdendo a sua aptidão a «devenirvi, pára, se fixa definitivamente na
sua forma, como o bocado de ferro que o
ferreiro deixou esfriai'.
E assim, as raparigas, que atingem
mais ràpidamente que os rapazes a idade
da maturidade pagam esta precocidade
com um menor grau de desenvolvimento
intelectual. Esta relação entre a menor
evolução da mentalidade feminina e a
menor extensão do seu período de infância tem o mais alto interesse biológico.
Mostra-nos ela como, a despeito das fortes variações individuais e das condições
económicas e sociais que parece terem
posto em desordem os mecanismos da selecção e da evolução, se encontra vigilante a férrea lei da natureza que regula
os destinos da espécie.
EDUARDO

De :i «Psicologia
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resolver os seus próprios problemas. Isto
exige a modificação progressiva da sua
atitude mental, de molde a não só não
combater os novos meios postos à sua
disposição, mas a querer interessadamente a sua posse para, através deles,
alcançar as novas formas de vida.
A nossa acção deve «resumir-se» portanto em despertar neles uma vontade
e uma ânsia de progresso que virão a
ser mobilizadas como força propulsora
da arrancada criadora da nova sociedade
humana.
Esta linha de conduta apresenta-se
dentro das características definidas pelos
organismos técnicos das Nações Unidas
para os programas de desenvolvimento
onde se preconiza:

rativas do tipo ocidental para um meio
em que não eram compreendidas nem
desejadas visto serem estranhas às necessidades reais dos homens que pretendiam servir.
Em Africa o ideal cooperativo tem
de servir a sociedade tribal primitiva ou
em evolução, dando origem ao «sistema
cooperativo etnològicamente adaptado»
como lhe chamou A. Lawrence. Para tal
temos de enxertar sobre estruturas tradicionais o ideal cooperativo, assegurando
assim, mercê do seu enraizamento profundo na vida tradicional africana, o seu
vigoroso desenvolvimento, garantia de
uma evolução equilibrada sem ruptura
brusca com o passado. Doutra forma o
insucesso certo provocará, além do desprestígio do movimento, um desvirtuamento dos valores ancestrais que terá
como consequência o aparecimento de
uma crise humana.
1

I — a participação do próprio povo
nos esforços para melhorar o seu
nível de vida com base tanto 7)
quanto possível da sua própria
iniciativa;
I I — a prestação do apoio técnico e dos
serviços necessários:
a) a encorajar essa iniciativa
b) a desenvolver a ajuda a si
próprio
c) a encarajar a ajuda mútua
de molde a torná-las mais eficientes.
6)

O IDEAL COOPERATIVO
COOPERATIVAS

E AS

Não querendo apresentar o ideal cooperativo como panaceia, julgo poder afirmar constituir a sua aplicação racional
o melhor caminho para levar as sociedades tribais à evolução sem revolução,
criando um espírito de colaboração sincera não só entre os seus elementos mas
também entre o pensamento que dirige
a acção e a realidade tribal que a vai
sofrer.
Referi-me, propositadamente, à aplicação das ideias cooperativas e não à criação de cooperativas. De facto, antes de
criar cooperativas necessário se torna
«criar» cooperadores pois, como muito
bem salientou MEDISON, criar cooperativas para as entregar nas mãos de
pessoas sem primeiro as educar é o prelúdio de uma farsa ou o início de uma
tragédia.
Infelizmente a experiência tem sobejamente demonstrado a veracidade desta
afirmação. No que se refere ao caso a f r i cano os exemplos de cooperativas fracassadas são abundantes, o que deu origem
a que, no Congresso de Beirute de 1952,
fosse alertada a atenção dos interessados
para o doloroso insucesso que tinha constituído a criação de cooperativas em
África.
Tal fracasso deve-se a terem-se transplantado, pura e simplesmente, as coope10 — B O L E T I M
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O ESTADO NA INSTITUIÇÃO DO
MOVIMENTO
COOPERATIVO

Entre os ocidentais é o aumento do
seu poder de compra, conferido pela associação cooperativa, que constitui o móbil determinante da sua constituição e
das adesões futuras.
Para o negro rural o aumento do poder de compra pouco ou nenhum significado possui; as suas necessidades são
principalmente de natureza social e é
pela sua satisfação que o movimento tem
de se infiltrar. Daqui resulta estar o seu
aparecimento na completa dependência
dos poderes públicos, sem o auxílio dos
quais nada será possível realizar. Nos
países evoluídos a actividade económica
da cooperativa, primeira a ser considerada, fornece os capitais necessários à
sua acção social; desde porém que as
prioridades tenham de ser invertidas, os
capitais só podem surgir de fonte estranha ao movimento.
Inicialmente a orientação do movimento fica a cargo do Estado o qual
deve manter-se dentro dos limites que lhe
são impostos pelo respeito do ideal cooperativo.
A sua acção far-se-á sentir através
da publicação de legislação adequada e
criação de organismos pré-cooperativos
que terão por missão essencial a formação dos futuros cooperadores e o lançamento das bases da sua futura independência económica e consequente liberdade
social. Para tal deverá o organismo pré-cooperativo cuidar da sua educação e
orientar os seus primeiros passos no sentido da integração das suas actividades
no âmbito da economia de mei'cado. Com
este objectivo devem os retornos ser integralmente drenados para as contas dos
seus associados, cujos rendimentos devem ficar livres de quaisquer imposições
fiscais destinadas à realização dos investimentos necessários ao desenvolvimento.
A sua contribuição deve ser pedida em

prestação de trabalho gratuito e voluntário na realização de benfeitorias de
interesse local, de molde a não se afectar
a sua capacidade, já de si restrita, de
poupança monetária. De facto, a existência de um mercado em expansão é uma
das condições prévias necessárias à passagem de uma economia de subsistência
a uma economia de mercado. Por seu
turno sendo o mercado externo inserto, é
de primordial interesse promover a expansão do mercado interno, o que se
encontra ligado à expansão dos sectores
secundário e terciário que, por sua vez,
depende da criação de novos hábitos de
vida na maioria da população que, como
sabemos, é constituída por rurais negros.
Pela educação, pela acção social, criam-se novas necessidades mas, para que se
transformem em novos hábitos, indispensável se torna que o indivíduo disponha do poder de compra necessário à
sua satisfação. A pré-cooperativa, entregando ao negro apenas o dinheiro neces^^
sário à satisfação das suas necessidades
actuais, procurará orientar o restante,
através da incentivação da poupança, na
satisfação das novas necessidades ou seja,
na criação de novos hábitos tais como
alojamento apropriado, melhor vestuário,
melhor alimentação, etc. Vemos assim
que, ao financiar temporariamente a
acção social do movimento cooperativo
o Estado realiza um investimento que
visa dar ao indígena a formação necessária para se bastar a si próprio, criando
os seus próprios meios de defesa económica e social.
É ponto j á assente que o desenvolvimento tem de tomar como elemento base
da sua acção a comunidade rural tradicional. Neste deve constituir-se um centro social e um armazém comunitário
como elementos pré-cooperativos; pelo
seu desenvolvimento e fusão progressive^^'
darão origem à futura cooperativa local.
Esta separação inicial afigura-se-me
vantajosa. O centro social, não só elemento de atracção mas também de adaptação do meio, terá de ser mantido a
título gracioso pelo Estado; o armazém
comunitário terá de ser mantido pelo
esforço dos seus aderentes a isso levados
pela acção do centro social.
O armazém comunitário pode ser ajudado financeiramente pelo Estado mas
tal ajuda deve processar-se através do
crédito ou seja, deve ser reembolsável e
vencer juros embora modestos.
9)

O CENTRO

SOCIAL

O centro social procurará exercer a
sua acção sobre todos os elementos da
comunidade — homens, mulheres e crianças — a todos procurando interessar nas
actividades que empreender, levando-os
a sentirem-nas como suas, como fruto da
sua iniciativa. Isto é fundamental não
só para que sintam apego ao «seu» cen-

tro mas também para que neles se vá
desenvolvendo o espírito de iniciativa
indispensável ao verdadeiro desenvolvimento.
Em «Aujourd'hui 1'Áfrique» AUJOULAT escreve a este respeito — «Não se
pode deixar de ficar preocupado com a
fraca eficiência prática dos sectores de
modernização disseminados pela Africa
Negra; largamente dotados em matéria
de crédito, convenientemente equipados
para modernizar os meios de cultura,
eles encontram-se em muitos lugares
ameaçados de insucesso. Que se tem
passado»?
Respondendo à sua própria interrogação, AUJOULAT atribui a falta de êxito
patente à destruição do espírito de iniciativa no negro.
De facto, a ausência da livre iniciativa
estiola o espírito criador, embota a inteligência, torna impossível a criação de
élites responsáveis, ou melhor, torna impossível o progresso do Homem como tal.
10)

A MULHER

NATIVA

^

A acção do centro social sobre a mulher nativa reveste-se de particular importância e, por isso, deve merecer-nos
especial atenção.
A mulher é o centro da vida rural e a
evolução da comunidade depende dela em
grande parte. Robert DELAVIGNETTE,
reconhecendo esta verdade elementar
afirma «ser preciso que as mulheres façam a Nova África pois sem elas a Nova
África não surgirá». Esta a razão porque
a mulher nativa não pode continuar a
«ser a grande igTiorada que, por isso
mesmo, agarrada às concepções tradicionais, longe da intervenção directa nas
experiências novas a que o contacto de
culturas obriga os homens, representa
uma força de reacção ou de resistência
passiva ao processo de aculturação»,
como escreveu o Prof. Adriano Moreira.
Nesta ordem de ideias, ajudar a mulher
irai a fazer face aos problemas domésticos, tanto de ordem prática como social
ou moral, que surgem no dia a dia, prepará-las para compreender os novos problemas que mais tarde ou mais cedo surgirão pela acção de desenvolvimento, prepará-la no que se refere à educação dos
filhos e higiene do lar, ensinar-lhe como
repartir o tempo entre as suas obrigações domésticas e as da exploração rural,
ajudá-la na organização da casa, da cozinha, etc., deve constituir preocupação
fundamental na acção do centro social.
A preparação da mulher deve basear-se tanto quanto possível em demonstrações práticas em que ela tome parte
activa e que devem ser realizadas no
centro e na sua própria casa.

»
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O ARMAZÉM

COMUNITÁRIO

Este armazém deverá receber as produções dos agricultores que expedirá para
um armazém de recepção, situado num
centro de consumo. Este armazém de
recepção efectuará a comercialização dos

produtos das diversas comunidades que
serve, funcionando como embrião da f u tura federação regional das cooperativas
locais. Ao organizar uma mais eficaz
comercialização, este armazém leva a
uma maior estabilidade dos preços, o que
é fundamental.
Uma das maiores vantagens do sistema
é a promoção de uma melhoria da qualidade dos produtos através de prémios e
do pagamento de preços diferenciais de
acordo com a qualidade dos produtos,
cujos padrões devem ser prévia e claramente definidos.
Uma vez chegados ao armazém comunitário devem os produtos ser convenientemente tratados, classificados e acondicionados, com a participação activa do
agricultor.
Outra importante missão do armazém
comunitário será o estimular a poupança
e, de colaboração com o centro social,
orientar o emprego das economias assim
efectuadas. Retendo os retornos que deposita em fundos individuais para construção de moradias, compra de vestuário, etc., leva o indígena a melhorar sem
esforço o seu nível de vida, evitando por
outro lado que, do aumento do seu poder
de compra apenas venham a beneficiar
os comerciantes.
O armazém comunitário fornecerá
ainda alfaias agrícolas, sementes seleccionadas e outras matérias primas necessárias à produção. Isto permitirá, em
colaboração com os Serviços Técnicos do
Estado, promover a melhoria técnica necessária a uma equilibrada evolução.
12)

CONCLUSÃO

Como HARTMANN, no Congresso Internacional Cooperativo d'Erlangen (1957),
eu diria que «na nossa época de vida acelerada, de desaparecimento da personalidade na massa, de materialismo brutal,
muitas pessoas terão desejo de sorrir
escutando a minha exposição. Elas não
acreditam que uma empresa de carácter
económico (como a maioria das pessoas
leigas a considera), possa ter uma importância moral. Mas tais pensamentos só
podem nascer quando se considera a cooperação de uma forma superficial. Os
movimentos cooperativos não podem progredir «à la longue» se não ganharem
para as suas ideias e para as suas actividades homens que reconheçam não só
o lado económico da cooperação mas também o seu lado idealista e moral e estejam prontos a sustentar os seus princípios»...

mãos dos rurais africanos, únicos que
conhecem as suas necessidades e anseios,
a direcção da sua vida económica e social, permite que eles tomem consciência
de si próprios e, de elementos passivos
de uma sociedade estagnada, passem a
elementos activos duma sociedade em
evolução.
Recordemos aqui as palavras proferidas em 1900 por H . Von KOCK, fundador da Federação das Cooperativas Suecas de Consumo: «O ideal cooperativo é
mais apropriado que qualquer outro para
preparar o caminho a uma nova ordem
social, onde os contrastes sociais desapareçam, onde a vida será mais atraente
para os seres humanos e onde o amor
fraternal alcançará a vitória sobre a
tirania e o ódio das classes».
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a Caixa Económica Operária
Cont. p. 6
zê-lo. Mas, infelizmente, agora, não estamos. Devemos notar, contudo, que o
aumento do preço do «BOLETIM», de
?40 para $60, veio dificultar, também, a
sua aquisição.
Tinha-se esgotado o nosso reportório...
e, antes que se esgotasse a paciência dos
entrevistados, demos a entrevista por
finda, consignando-lhes, aqui, os nossos
agradecimentos pela boa vontade e compreensão demonstradas perante a nossa
iniciativa, à qual corresponderam e responderam duma maneira tão leal e construtiva.

O movimento cooperativo, alicerçando-se na vontade humana e englobando na ALGUNS DADOS SOBRE A C. E. O.
sua preocupação fundamental — SERVIR
Data da fundação:
8-11-1876.
— todos os sectores da vida, conduzindo
Sede: Própria, num prédio de 4 pisos,
ao progresso do espírito e favorecendo
56-62.
as condições materiais da existência, na Rua da Voz do Operário,
constitui o caminho, ou melhor, a trave
Média mensal de transacções em 1962,
mestra sobre que deve apoiar-se o autên- até Outubro: 55 contos.
tico desenvolvimento, cujo resultado se
Bónus de consumo aos sócios em
traduz na formação de verdadeiros ho- 1961: 1,5 %.
mens. Este movimento, entregando nas
N.° de sócios: 5-hO.
BOLETIM
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reno óptimo (ideal cooperativo) falta
somente os jardineiros para o cultivo.
Um há a quem eu chamo o Mestre-jardineiro. Estou a tentar desabrochar à
sua sombra. Claro que sabe a quem me
refiro, o seu nome está sempre nos meus
lábios. Sim é o António Sérgio! Ah, que
jardineiro, amigo! Que jardineiro! Sabe,
às vezes dá-me vontade de desancar esses
retóricos de meia tigela quando dizem:
«António Sérgio? Também o conheço!»
Não conhecem nada, então eu não vejo!
É que se o conhecessem, amigo, não eram
o que são. Eram homens e não homúnculos!
Se você conhecesse Sérgio eu dir-lhe-ia
que o nosso Curso pretende imbuir-se do
seu espírito. E depois calava-me, porque
estava tudo dito. Como não o conhece dir-lhe-ei que nós temos por supremo escopo
o fazer das sementes plantas de seiva
vigorosa. Queremos que todos se elevem
ao nível de Cultura, que se tornem verdadeiros seres espirituais, pois como diz
o Mestre-jardineiro, «ser-se capaz do
dom da espiritualidade é sê-lo da atitude
da inteligência pura, é sermos susceptíveis de libertar a alma das nossas limitações individuais, das que derivam das
circunstâncias em que nós vivemos, —
dos nossos desejos ou das nossas paixões,
dos nossos interesses ou dos da nossa
classe, do nossos mister ou da nossa pátria, de toda particularidade e de toda a
exclusão, para tomarmos uma atitude
objectiva e crítica e para assim nos erguermos pela consideração do Todo —
e da unidade do Todo — ao ponto de
vista universal.
Sermos cultos, em resumo, é sermos
capazes de encontrar o bem na pura
espiritualidade do ser pensante.»
Como vé, ser-se culto não é ter o
cérebro atulhado de conhecimentos, mas
sim o «sermos capazes de encontrar o
bem na pura espiritualidade do ser pensante» — assim nos diz o Mestre-jardidineiro.
Ah, amigo, se cada um de nós soubesse
do que seria capaz se desenvolvesse a
pleno todas aquelas qualidades potenciais que jazem dentro de si e que por
falta de jardineiros não são levadas a
uma concretização espiritual! Nós temos
as sementes e o terreno. Que venham os
jardineiros!
Gomercináo
Cooperativa

Carvalho

A CAMINHADA
P o r JÚLIO VÍTOR F E R R E I R A —(Transcrito <Io B o l e t i m da C. E . O. — Dezembro de 1962)

São percorridos 86 anos de existência
da Caixa Económica Operária. Durante
esta longa caminhada muitos ficaram
para trás, caídos para sempre. Ao festejarmos esta data gloriosa do Cooperativismo não podemos deixar de prestar
as devidas homenagens ao punhado de
pioneiros que lhe deram vida e invocar
até alguns nomes desconhecidos para os
novos a f i m de servirem de incentivo
à continuação desta gloriosa obra: José
Vicente, General Sousa Brandão, Custódio Braz Pacheco, Elias Garcia, Heliodoro Salgado, Luciano Cordeiro, Augusto
Alfredo da Silva e muitas outras figuras
da intelectualidade e da vida nacional
daquela época.
Outros vieram e ocuparam os seus lugares e muitos deles já desapareceram
do nosso convívio e não é demais lembrar
nestas linhas modestas alguns nomes desses continuadores e nossos contemporâneos: Bernardo António de Sá, António
Altavila, Raúl Lavado, João dos Santos,
José Casimiro Martins e muitos outros
militantes e grandes cooperativistas. Estamos certos de que a obra por aqueles
realizada e por outros continuada, não

O MUNDO D O S PEQUENOS»
Integrada nas realizações culturais da
Comissão Cultural, foi proferida na sede
da Cooperativa Piedense no dia 27 de
Outubro, uma brilhante palestra pelo
Ex.
Sr. Dr. Jaime Posa, subordinada
ao título: «O MUNDO DOS PEQUENOS».
Apresentado pelo presidente do Conselho Fiscal, Sr. João Gama, teve este a
oportunidade de publicamente, ressaltar
as qualidades do distinto médico-veterináriorio, qualidades essas postas incondicionalmente ao serviço da Cooperativa
Piedense.
No final travou-se um diálogo entre
elementos da numerosa assistência e o
distinto palestrante.
A encerrar, o Presidente da Assembleia Geral, Sr. Germano Torres, agradeceu, em nome de todos, mais uma prova
de dedicação do Dr. Jaime Rosa à Piedense e ao cooperativismo em geral.
Também a referida Comissão tem levado a cabo a realização de sessões de
cinema cultural, (independentes das que
mo

COOPERATIVISTA

RUA DO CRUZEIRO,
«BOLETIM

se integram no Curso de Cultura Geral)
cujo êxito ultrapassou de longe as previsões mais optimistas.
Ainda a dita Comissão, no passado
mês de Outubro, resolveu ampliar o seu
Curso de Cultura Geral, introduzindolhe as disciplinas referentes ao programa
do 1." e 2." ciclo dos liceus.
Aliciados pela referida Comissão, vários jovens, (entre os quais duas meniÉ
nas) deram a sua adesão a esta inicia*
tiva, prestando-se a regerem as várias
disciplinas contidas no programa.
As inscrições atingem quase a ordem
da centena e embora nem todos compareçam por incompatibilidades de horário,
nota-se contudo aos sábados e domingos
(dias a que funciona o Curso) um movimento de grande entusiasmo.
Espera assim a Comissão Cultural proporcionar aos sócios adultos desta cooperativa, possibilidades de, por si sós,
proporem-se a exame do 1." e 2." ciclo
dos liceus e usufruírem portanto das
vantagens de um curso oficial.

Piedense

BOLETIM
O

parará mas, antes, continuará sem desfalecimentos nem desânimos. Eles sabiam e nós sabemos, ao ocuparmos os
seus lugares, que a luta em defesa do
cooperativismo é árdua e dura e, se f i carmos como eles no caminho ao transpor
toda a espécie de obstáculos, outros surgirão e continuarão a prestimosa obra
levada a efeito durante os 8G anos de
existência da Cooperativa a Caixa Económica Operária.
Vamos inaugurar as novas instalações
da Caixa Económica Operária, e também
festejar os seus 8G anos de vida. Por isso
apelarmos para todos os nossos consócios para que num gesto de boa vontade
e compreensão cooperativista acompanhem os actuais Corpos Gerentes no seu
esforço em prol do bem comum, contribuindo assim para o engrandecimento
da nossa instituição, fazendo-se cooperadores e consumidores, porque, só destiá
forma, poderemos levar a bom termo ™
desenvolvimento do cooperativismo —
ideal escolhido pelos fundadores da
C. E. O. no louvável propósito de despertar o espírito, um tanto acomodatício
do operariado daquela época.
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